EG ON KULTUR & FRITID
BOOKING

Gør det nemt at være forening med én samlet
indgang til lokalebooking og tilskud
FORDELE
• Optimerer anvendelsen af eksisterende kvadratmetre og lokaler
• Giver foreningslivet én samlet
indgang
• Gør det nemt at reservere lokaler
til enkeltarrangementer og hele
sæsoner
• Letter håndteringen af børneattesterklæringer
• Integrerer til låsesystemer,
storskærme og varmestyring
• Effektiviserer administration og
sagsbehandling med 100 % digitale
forløb
• Udvid med Tilskudsmodul og effektivisér sagsbehandlingen i forbindelse
med tildeling af midler til foreninger
og frivilligt arbejde

EG www.eg.dk

EG On Kultur & Fritid giver overblik og letter administrationen i
forbindelse med bl.a. booking af lokaler og indhentning af børne
attesterklæringer. Samtidig får kommunen grundlag for at anvende
ledige kvadratmetre i haller og kultur- og forsamlingshuse optimalt.
Styrk samarbejdet med foreningerne, og spar tid
Frivilligt arbejde styrker tilflytning, vækst og lokalt sammenhold i din
kommune. Jo mere du kan lette og minimere de frivilliges administrative
opgaver, jo større bliver deres lyst til at yde en indsats for fællesskabet.
Med EG On Kultur & Fritid gør du det nemt at være forening i din kommune.
Alt fra indsendelse af sæsonønsker, ansøgning om tilskud eller indberetning
af børneattesterklæring foregår digitalt i samme løsning — og altid med
fuldt overblik og samlet historik. De integrerede moduler til aflysning og
beskeder letter den direkte kommunikation med foreningerne.
Det sikrer — sammen med bookinglås-funktionalitet — at du både kan bevare
overblikket, undgå dobbeltbookinger og holde alle relevante parter
rettidigt informeret.
Gør sagsbehandlingen nemmere og mere effektiv
På det administrative plan tilbyder løsningen sagsbehandleren en nemmere,
hurtigere og bedre opgaveløsning ved fx sæsonplanlægning.

Det gør det muligt at identificere og udnytte ledige kvadratmetre i haller og
kultur- og forsamlingshuse. Samtidig får det administrative og politiske
niveau et solidt grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger ved
rørende økonomiske forhold i relation til lokalerne — herunder afdækning
af behovet for eventuelle fremtidige faciliteter.
Administrér let kommunespecifikke tilskudstyper
Kombinerer du EG On Kultur & Fritid med Tilskudsmodulet, har du at gøre
med en endnu mere komplet løsning.
Med Tilskudsmodulet kan du håndtere kommunespecifikke tilskudstyper på
tværs af aldersgrupper og forenings- og aktivitetstyper — endda helt ned til
hver enkelt spørgsmål i jeres tilskudsansøgninger. Tilskudsmodulets håndtering af ansøgninger gør det efterfølgende nemt at simulere og udregne
fordelingen blandt foreningerne, alt sammen på baggrund af din kommunes
særlige regler og formler.

FUNKTIONER
• Sæsonbookinger og enkeltbookinger for foreninger, aftenskoler og
borgere
• Særligt bookingforløb til særarrangementer
• Unik håndtering af sæsonbookinger
inkl. drag-and-drop og løbende
statistikoverblik
• Unik håndtering af kommune- og
foreningsbrugere
• Statistikmodul
• Bookinglås, besked- og aflysningsmodul
• Lokale- og foreningssøgning

Når sagsbehandlingen er afsluttet, kan tilskuddet udbetales direkte fra
løsningen gennem integration til kommunens økonomisystem. P.t. understøttes både KMD Opus, Fujitsu Prisme og ØS Indsigt.

• Digital håndtering af børneattesterklæringer
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Integrér nemt til andre løsninger
EG On Kultur & Fritid er en webbaseret løsning, der muliggør integration til
en lang række forskellige tredjepartssystemer. Den åbne arkitektur muliggør fx integration til låsesystemer, storskærmsløsninger eller varmestyringsanlæg. Ønsker din kommune at gøre det endnu nemmere for borgere
at booke, tilbyder EG On Kultur & Fritid yderligere integration til mobile
bookingplatforme og apps som fx WannaSport.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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